Certifierad
Värdeförvaringstekniker
VÄRDEFÖRVARINGSTEKNIKER

– Specialister på vapen- och värdeförvaring!

När du vill vara riktigt säker

Anlita en Certifierad
Värdeförvaringstekniker!

Satsa på en trygg förvaring – läs mer på www.slr.se

Satsa på en trygg och säker
förvaring av vapen och
värdesaker!
Inom Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR
finns en grupp medlemmar kallade Certifierade Värdeförvaringstekniker som har specialistkunskaper inom området värde-/vapenförvaring
och dessa medlemmar är tredjepartscertifierade för uppgiften via
ackrediterade certifieringsorgan.
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Tredjepartscertifierade kunskaper
Vandelskontrollerad personal
Kontinuerlig utbildning
Kunskaper om värdeförvaring
Kunskap om lagar och regler för vapenförvaring
Etiska regler
Professionell installation/reparation av förvaringsenheter
Följer alltid Allmänna Reklamationsnämnds beslut
Besiktning av förvaringsenheter

Om du använder dig av en Certifierad Värdeförvaringstekniker, medlem i SLR, så får du all nödvändig hjälp med förvaring av datamedia,
värdeföremål, kontanter och vapen.
Många av oss kallar ett plåtskåp
med ett lås på för ett ”kassaskåp”
men riktigt så enkelt är det inte,

det finns en mängd olika typer av
Värdeförvaringsskåp och Säkerhetsskåp.

En Certifierad värdeförvaringstekniker har även unika kunskaper
när det gäller komplexa helhetslösningar inom säkerhet. Med
sina gedigna låssmedskunskaper i
botten och med specialistkunskaperna inom högsäkerhetslås och
värdeförvaring kan du som kund
känna dig trygg och förvissad om
att du får absolut bästa hjälp med
svårare säkerhetsfrågor.

Vapenförvaring

Om du till exempel står i begrepp
att byta lås i ditt vapenskåp eller
vill kontrollera att det uppfyller
ställda krav så är det en värdeförvaringstekniker som kan hjälpa
dig. Vill du förvissa dig om att
ditt ”skåp” uppfyller gällande
krav efter en eventuell reparation
eller ett låsbyte? Är du osäker på
vad märkningen på ditt gamla
skåp motsvarar i jämförelse med
nu gällande standarder? Har du
ansvaret för ditt företags förvaring av handlingar och dokument
och vill kontrollera att det sker på
ett säkert sätt och att det uppfyller de rekommendationer som
ditt företag eller försäkringsbolag
föreskriver? Är du jägare, vapenhandlare eller ansvarig på ortens
skytteklubb och vill veta hur en
säker förvaring av vapnen ska
utformas? Svaren på dessa och

andra liknande frågor får du om
du kontaktar en certifierad värdeförvaringstekniker.
En värdeförvaringstekniker måste
behärska en mängd olika konstruktioner så att rätt åtgärd kan
utföras vid till exempel ett låsbyte. Inget arbete får göras på en
certifierad värdeförvaringsenhet
som kan innebära att en försämring sker av dess ursprungliga
inbrottsskydd eller hållfasthet.
Chansa inte! Låt en Certifierad
Värdeförvaringstekniker hjälpa
dig till en säker och trygg förvaring av vapen eller värdesaker.
Se www.slr.se för mer information och kontaktuppgifter.
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